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  2/12/1401 ؛ تاریخ پذیرش:   5/10/1401  تاریخ دریافت:

  چکیده 
سبب بروز مشکلات متعدد محیط زیستی شـده اسـت. کـاهش کـارکرد کشـاورزي افزایش جمعیت شهرها  تغییرات اقلیمی و  

ارائـه هدف از این پژوهش طور طبیعی ناکارآمد کرده است. هکوسیستمی آنها را باي سبز و خدمات هاشهري نیز کارایی زیر ساخت
شـهرداري  22منطقـه در  یی و کـاربري اراضـیآب و هوا تراییاثرات تغ لیجهت تعددر شهرها الگوي کشت پایدار گیاهان مثمر 

شد. سـپس  تهیه ،اي لندستبا استفاده از تصاویر ماهواره 2020و  2000نقشه کاربري اراضی سال در این مطالعه باشد. تهران می
 RCPپرداخته شد. براي بررسـی تغییـرات اقلیمـی سـناریوهاي  2050به پیش بینی تغییرات کاربري اراضی سال  LCMبا مدل 

 نیبـدتر -نیروش بهتـر و زیرمعیـار 21معیار و  4مثمر از  اهانیانتخاب گي ارهایآوردن وزن معدستبه يبراشبیه سازي گردید. 
)BWM( ینسبت تجمع یابی) و از روش ارزARASبر اساس نتایج بدسـت آمـده مثمر استفاده شد اناهیگ این يبندرتبه ي) برا .

تغییر خواهنـد داشـت. ریسـک  -%4,5و  %12مقدار  2050تا  2000مشخص شد که فضاهاي سبز و کشاورزي به ترتیب از سال 
براي کشاورزي شهري و  درجه را پیش بینی کرد. بر همین اساس نقشه تناسب منطقه 2,27تا  1,32تغییرات اقلیمی نیز گرمایش 

، )0,268( شـرایط اکولوژیـک، )472/0با وزن معیار سازگاري با شرایط محیط زیستی منطقه (مساحت طبقات تناسب با توجه به 
بـر اسـاس نظرکارشناسـان . تهیـه گردیـد) 081/0بـا وزن شـناختی ( -) و زیبایی179/0با وزن زیست شهري (سازگاري با محیط

اولویت جهت کشت در مقیاس کلان و متوسط شهري را  بالاترینبنه، کنار، بادامک، پسته و زیتون خوراکی  هاي گیاهی مثمر،گونه
  درصد منطقه داراي تناسب خوب و بالا براي کاشت این گیاهان می باشد. 40حدود اند. پیدا کرده

  
  تناسب کشاورزي شهري، RCP ،BWMکشاورزي شهري، گیاهان مثمر،  :کلیدي هايهواژ
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 جمعیت روزافزون گذشته شاهد رشد دهه چند در  

 بویژه در زندگی شرایط و بهداشت وضع بهبود با جهان
 جمعیـت افزایش کشورهاي جهان سوم می باشیم. این

 کار براي بیشتر فضاي به که است معنی این به شهرها
 سـازي،سـاختمان بـر بنـابراین اسـت، نیـاز زنـدگی و

 خواهـد افـزوده روز به شهرها روز توسعه و سازيجاده
 توزیـع و شـهرها در سـازها و سـاخت افـزایش بـا شد.
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 شـهري اکولـوژي سیستم شهري ساختارهاي نامتوازن
 هـاو انـواع آلودگی جزایرگرمـایی اثـر و آسـیب دیـده

؛ 1391فـرد و همکـاران،  غلـامعلیشـود (مـی تشـدید
مــورد اســتفاده در  گیاهــان ).1394، مفــاخر یی وتنهـا

تواننـد بـا تـأثیر بـر رطوبـت می فضاهاي سبز شـهري
نسبی، کاهش دمـا و سـرعت بـاد و ایجـاد انحـراف در 
مسیر حرکت امواج صوتی سبب کاهش انرژي و جـذب 

(بـازگیر و همکـاران،  و کاهش دمـا شـوندامواج صوتی 
 ).1399؛ اصغري، 1398
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از دیدگاه شهرسازي، فضـاي سـبز شـهري عبـارت   
لوژي شهر کـه بندي و مورفواست از بخشی از استخوان

انــدام و بــه طــور کلــی ســیماي شــهر تعیــین کننــده 
). فضاي Smit et al., 2001؛ 1400باشد. (فیلیپس، می

سبز، برخی خدمات ارزشمند را بـه شـکلی مسـتقیم و 
کنـد. غیر مستقیم به محیط پیرامونی خود عرضـه مـی

هاي تفریحی گرفتـه این خدمات از ارائه مکان و فرصت
کاهش آلـودگی هـوا، کـاهش آلـودگی تا ایجاد مسیل، 

اکسید کربن، کنترل ، تولید اکسیژن و جذب ديصوتی
تشعشعات و بازتاب نـور، کنتـرل بـاد، ذخیـره انـرژي، 
کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی و کـاهش در فشـار 

و همچنین مزایاي مربوط به کاهش تراکم مسـکن هوا 
شـود و حفظ تعادل محیط زیست شهري را شامل مـی

)Rasidia et al., 2012; Panduro and Veie, 2013 ؛
  ).1400خلیل نژاد و همکاران، 

 از یکـی بـه عنـوان شـهري در این میان کشاورزي  
 تعـادل در توانـدمـی شـهري سـبز فضـاهاي الگوهـاي

 ایفـا اساسـی نقش شهر پایداري همچنین و اکولوژیکی
پـور و همکـاران،  ؛ ولـی1394ی، عقوبي و یدیحمکند.(
ــه ). 1392 ــرام ب ــهري احت ــاورزي ش ــی کش ــدف کل ه

پتانسیل زندگی سالم و طبیعت در شهر اسـت و بـراي 
شود: بهبود و رسیدن به این منظور سه هدف دنبال می

حفاظت ساختار اکولوژیـک سـرزمین، اسـتحکام روح و 
ــاع و  ــازآفرینی اجتم ــا ب ــاریخی ب ــی و ت ــان فرهنگ مک
ــپس،  ــهري (فیلی ــادي ش ــاعی و اقتص ــارکت اجتم مش

 Hodgson et؛ 1398نیـا، محمدي و ابراهیمـی؛ 1400

al., 2011ي هـا). کشـاورزي شـهري بـه کلیـه فعالیت
کشاورزي اعـم از باغبـانی، زراعـت، دامـداري، پـرورش 
آبزیان و جنگل کاري اطلاق می شـود کـه در داخـل و 
ــژاد  و  پیرامــون شــهرها انجــام مــی گیرنــد. (ملکــی ن

با عنـاوینی این نوع از کشاورزي که ). 1399همکاران، 
هـاي هـاي اجتمـاعی و بـاغهمچون مزرعه شهري، باغ
). Smit et al., 2001شـود (پشت بام نیز شـناخته مـی

 پرکـاربردترین از یکـی عنـوان بـه شـهري کشـاورزي
برنامـه اجـراي در توانـدشهري می پایداري راهبردهاي

ی، عقوبي و یدیحمکند ( ایفا مهمی نقش هاي پایداري
 آن ادغـام شـهري، کشاورزي ویژگی ترین). مهم1394

 شـهري زیسـتیمحـیط و اجتمـاعی اقتصادي، نظام در
هـا و توانـد در شـکلآن می .)Dieleman, 2017است (
هاي مختلف طراحی شود تـا طیـف متنـوعی از مقیاس

از  ).Lovell, 2010مزایا براي شهروندان فـراهم گـردد (
تـوان بـه مقیـاس هـاي کشـاورزي شـهري مـیمقیاس

)، مقیـــاس گلـــدان لبـــه پنجـــره، تـــراس(کوچـــک 
) و مقیــاس بــزرگ پشـت بــام، حیــاط، باغچــهمتوسط(

) اشـاره هاي بایر، فضاهاي بـاز عمـومیها، زمینپارك(
؛ 1397میرترابـی و همکــاران، ؛ 1400کـرد (فیلیـپس، 

 ,.Shackleton et al؛1398نیـا، محمـدي و ابراهیمـی

کـه  يشهر يکشاورز یژگیو نیقابل توجه تر .) 2009
اسـت  نیکند، ا یم زیمتما ییروستا يآن را از کشاورز

شـده و  کپارچـهی يشـهر ستیز طیکه با اقتصاد و مح
ي شـهر ي. کشاورزستا يشهر ستمیدر تعامل با اکوس

بلکه بـا  ؛که با گسترش شهرها محو شود ستین يزیچ
 يکشـاورز نیهمچنـ. ابـدی یمـ شیرشد شـهرها افـزا

آورده نشده کـه بـا  به شهر انییروستا لهیبه وس يشهر
خـود را از دسـت داده  ییگذشت زمـان حالـت روسـتا

اسـت  يشـهر سـتمیس ریناپذ ییباشد، بلکه بخش جدا
). علیرغم نقش مهم کشاورزي 1394(تنهایی و مفاخر، 

شهري به عنوان یک استراتژي در مقابـل بـا تهدیـدات 
ناپایدارکننده چندجانبه شـهري، نقـش آن در سـلامت 

شناختی آن قابل توجه مـی باشـد.  شهر و خدمات بوم
کاشت گیاهان شهري در شـهرها گزینـه اي ارزشـمند 

و هم براي مـردم  هابلحاظ اقتصادي هم براي شهرداري
 Ustaoglu؛ 1400محلی است (خلیل نژاد و همکاران، 

et al., 2021شـهري جوامـع در کشاورزي ). اما توسعه 
 قـوت، نقاط ضعف، نقاط شناختبرنامه ریزي و  نیازمند
پـور است (ولی این جوامع در آن و تهدیدهاي هافرصت

 ). تولیـد1398؛ بازگیر و همکـاران، 1392و همکاران، 
 و بـومی شـرایط بسـتر در شـهر، در کشاورزي محصول
 توجیـه و تعریـف شـهري منطقـه هـر خـاص الزامـات

 نکتـه ).1399آبادي و همکاران، ربیعی صادقشود (می
شـهر لزومـاً  در کشـاورزي از مقصود که است مهم این

نیست بلکـه  آن عمومی معناي به کار و کشت و زراعت
 منطقـه هـر اقتصـادي و اکولـوژیکی ویژگی به توجه با
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تعاریف متعددي در رابطه بـا کشـاورزي شـهري آورده 
  ).Hosseinpour et al., 2021( شده است

ي مختلف را براي هامطالعات طیف وسیعی از گونه  
ـــن منظـــور  ـــان و ای پیشـــنهاد داده اســـت. از درخت

ي میوه و زینتی تا گیاهان دارویی، بوته اي، هادرختچه
 Artmann؛ 1400سبزي و صیفی جات و .... (فیلیپس، 

and Breuste, 2020توانندمی زینتی ). گیاهان مثمر و 
حضور داشـته باشـند.  زیبا طراحی با باغی در زیبایی به

هاي خلاقانه با سایر روشتوان به گیاهان خوراکی را می
گیاهان زینتی ترکیب کرده و همان اصول طراحی کـه 

شود براي گیاهان مـورد براي مناظر زینتی استفاده می
هــا (ســیب، ). میــوهBaker, 2011اســتفاده قــرار داد (

فرنگی، تـوت فرنگـی، تـوت گیلاس، انجیر، گلابی، توت
، فرنگـی، فلفـلهـا (گوجـهسیاه، کیوي و غیره)، سبزي

بادمجان، لوبیا، کاهو و غیره)، گیاهان دارویـی و معطـر 
توانند در هـر (ژرانیم، نعناع، آویشن، رزماي و غیره) می

گونه سبک طراحی مورد استفاده قـرار گیرنـد (خلیـل 
 ). اما در واقعیـتLovell, 2010؛ 1397نژاد و شوکتی، 

 دقیـق، طراحـی بـدون قابل قبـول به نتیجه دستیابی

 هر رشد و نیازهاي عادت به توجه و گیاهدرست  انتخاب

نیست. انتخاب گونه بـا هـدف دسـتیابی بـه  آسان گیاه
هاي مناسب و سازگار به شرایط محیطی براي یک گونه

ــه ــی از برنام ــین، بخش ــه مع ــدیریت و منطق ــزي، م ری
 Gholamianباشد (نگهداشت فضاهاي سبز شهري می

Moghaddam and Hanaee, 2018در ایـن راسـتا .( ،
ــین شــاخص ــه بســیاري از محقق ــددي را ک ــاي متع ه

هاي مختلف اقتصادي، اجتمـاعی و دهنده جنبهپوشش
محیط زیستی در فرآیند انتخاب گیاهـان فضـاي سـبز 

  ). Li et al., 2011اند (هستند را پیشنهاد داده
هـاي سـبز استفاده از گیاهان مثمر، در زیرسـاخت  

شهري نیازمند توجه به بستر شـرایط بـومی و الزامـات 
 ،گیاهـانایـن خاص هر منطقه شهري و الزامات خاص 

و بخصـوص در شود. در عصر حاضر تعریف و توجیه می
بسیاري از گیاهان مثمر بدون توجه به اقلـیم کشور ما 

هاي نامناسب و شرایط آب و هوایی هر منطقه در مکان
ي مناسـب کشـت نیـز هاتخاب مکانان شوند.کشت می

 ;Ahmad et al., 2017چـالش برانگیـز مـی باشـد (

Özkan et al., 2020 مطالعات در مورد نوع محصـول .(
مناسب کشـاورزي شـهري بـا توجـه بـه مکـان اجـرا، 

هـایی بـا در نظـر گـرفتن تحمـل شـرایط آب و توصیه
ــد ( ربیعــی ؛ Specht et al., 2014هــوایی گیــاه دارن

  ).  1399و همکاران،  آباديصادق
ــهرها   ــروزه ش ــا يام ــلات  رانی ــائل و معض ــا مس ب

بـه دو گـروه آنها  توان یمهستند که  ریدرگ يچندبعد
کـه  یلو مسـائ ؛یاجتماع-يکرد: مسائل اقتصاد میتقس

مرتبط بوده و وابسـته بـه  یستیز طیمح يهابا موضوع
 نیـو مشـترك ا یراه حـل اساسـیـک  مکان هسـتند.

 يشـهر یو باغبـان يشهر يتواند کشاورز یمشکلات م
در شــهرهاي ). 1400(خلیــل نــژاد و همکــاران،  باشــد

شـهري  فضـاي سـبز ایران درختان بسیاري بـه عنـوان
زیادي صرف این درختان مـی د. هزینه نکاشته می شو

شود. در شرایطی که کشور با کمبود آب مواجـه اسـت 
آب زیادي صرف آبیاري این درختان می شـود. نیـروي 

مشغول بکـار  هااريشهرد فضاي سبز انسانی زیادي در
فضـاي  هستند که عمده فعالیت آنها مربوط به درختان

است. این درحالی است که کشور با کمبود بودجه  سبز
 یآبـکمو  یلسـاخشک). 1399اصـغري، (مواجه است 

 نیاز مهمتـر یکـی درختان شود. يباعث نابود تواندیم
در بخــش  ژهیــانســانها بــه و تیــعوامــل مــؤثر در فعال

در  یکه هـر کشـت يآب و هوا است به طور ،يکشاورز
آن منطقه  یمیاقل طیبا توجه به شرا دیبا يا هر منطقه

صـورت  یمـیبلند مـدت عوامـل اقل يرفتار يالگوهاو 
ممکـن  يکشـاورز اتیصورت عمل نیا ریو در غ ردیپذ

لـازم اسـت  يدر گام بعـد. شکست مواجه شود است با
و در  ییشناسـامناسـب کشـت گیاهـان مثمـر منطقه 

 يانتخاب شوند. اجـرا میسازگار با آن اقل اهانیگ تینها
 يکشـاورز جـادیخـود باعـث ا چهـارچوب نیـا یاصول

سـالم خواهـد شـد  يمحصولات کشاورز دیو تول داریپا
ــاران ( ــرا انتخــاب). 1397(شــوکتی و همک ــان ب  يمک

 یقـاتیحـوزه تحق کنیز یـ کشاورزي شهريمحصولات 
 يادیفشار زبخصوص در در زمان کنونی که مهم است 

 نیـیتع. محـدود اسـت ییکالـاو  وجـود دارد نیبر زمـ
 يرشــد موفــق محصــولات و بــرا يبــرا قیــمنــاطق دق

 ).Selim et al., 2018( اسـت يضرور داریپا يکشاورز
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ــویژه بــا در نظــر گــرفتن هــایــافتن مکان ي مناســب ب
تغییرات کـاربري اراضـی و تغیـرات اقلیمـی آینـده در 

 Quinta-Nova and(منطقه بسیار می تواند کارا باشد 

Ferreira, 2020 ،امــا ). 1398؛ بــازگیر و همکــاران
و دفـاع از  هاهمچنان نگـاه سـنتی در بدنـه شـهرداري

و عـدم نبـود تنـوع پوشـش گیـاهی  ،گیاهان غیربومی
از سـوي دیگـر همـواره انتخاب علمی منـاطق کاشـت 

مـی و فعالـان شـهري نهادهاي درگیر محل بحثی بین 
در ایران مطالعاتی پراکنده و محـدودي در مـورد باشد. 

خاب گونه مناسب توسط (ملکـی کشاورزي شهري و انت
)، 1397)، شوکتی و همکـاران (1399و همکاران، نژاد 
ــا ــاران (ب ــاران 1398زگیر و همک ــور و همک ــی پ )، ول

ــاران (1392( ــادي و همک ــی صــادق آب )، 1399)، ربیع
    ) انجام شده است.1398محمدي و ابراهیمی نیا (

شهر تهران به عنوان یکی از شهرهاي بزرگ ایـران   
 -هاي متعددي در ابعاد فضاییپذیريبا مسائل و آسیب

یریتی مواجـه زیستی، حمل و نقل و مدکالبدي، محیط
کنـد یاست. از جمله خطراتی که تهران را تهدیدي مـ

تغییــرات آب و هــوایی و تغییــرات کــاربري اراضــی در 
 ایـ میاقلـ رییـتغجهت تخریب فضاهاي سبز می باشد. 

 يالگوها يآمار عیدر توز رییبه تغ ییآب و هوا راتییتغ
 ).1394 قه،ی(سـل شـودیگفته م ییآب و هوا ای یمیاقل

 کهدهد مینشان  بلندمدت هوایی و آب يهابینی پیش
 بـا دمـا، افزایش آینده، سال 40 تا 30 طی در در تهران

 سـطح شـدن گـرم .داشت خواهد ادامه بیشتري شدت
 اقلیمـی تغییـرات از هـایینمونه حرارتی جزایر و زمین

 ناشـی زمین اتمسفر و سطح تغییرات از ناخواسته متأثر
بنفـع کـاربري شـهري و کـاهش  شهرنشینی فرآیند از

 در موجـود هاينگرانیباشد. همچنین میفضاهاي سبز 
 زیسـت، محـیط بـر شهرنشـینی منفـی اثـرات مـورد

شـامل میـزان فضـاي سـبز و  شهري مناطق ویژگیهاي
 و ریـزيبرنامـه در ايطـور فزاینـده به ها راانواع کاربری

 اهمیـت بـا پرتـراکم، شـهرهاي در بویژه شهري عمران
است. شهر تهران در سی سـال اخیـر بـا افـزایش  کرده

 ایـن و مواجـه بـوده نواحی مختلـف چشمگیر تراکم در
 تشویقی اضافه تراکم اعطاي با سال گذشته 20در  روند

شـدیداً  را شهر طوري که کالبدبه است شده تشدید نیز

 بنـابراین دغدغـهاسـت.  نمـوده مختلفی تغییرات دچار
 اهمیـت و تـرکیفیـتبـا  شـهري هـايمحـیط ایجـاد
بـا است.  شده بسیار مهم هااین محیط براي ریزيبرنامه

هـاي یرشاخهاز ز یکیتوجه به آن که کشاورزي شهري 
 یاساســ هــاي مهــم واز مؤلفــه یکــیتوســعه درونــزا و 

رسـد ینظـر مـبـه  شـودیمحسوب مـ یدارشهرهاي پا
و انتخاب گیاهـان مناسـب بـراي آن  کشاورزي شهري

 یـداريپاایـن بـه  یدناي رسهاز راه یکیبه عنوان  باید
بـا توجـه بـه  .یـردقرار گ توجه در کلانشهر تهران مورد

 22مسائلی که مطرح شده ضرورت پرداختن به منطقه 
به عنوان یکی از مناطق مهم و بزرگ شهر تهران بـیش 

اهداف مطالعـه حاضـر  رسد.از پیش مشهود به نظر می
  به شرح زیر است:

متناسـب جهـت انتخـاب  زیرمعیارهاتعیین معیارها و -
گیاهان مناسب براي کشاورزي شـهري در منطقـه 

  شهرداري تهران 22
وزن دهی به آنها جهت انتخـاب گیاهـان مناسـب بـا -

   BWMاستفاده از 
تولید نقشه مناطق متناسب کشاورزي شهري با توجه -

به اوزان معیارهاي مرحله قبل و تغییرات اقلیمی تا 
    2050سال 

بندي گیاهان مناسـب بـراي آن بـا اسـتفاده از تاولوی-
 ARASو  BWMهاي روش

  
  هاها و روشداده

ــه ــورد مطالع ــه م ــه  :منطق ــهرداري  22منطق ش
تهـران بـوده کـه در  جدیدترین منطقـه شـهري تهران

ایـن منطقـه از  .شـده اسـتشمال غرب این شهر واقع
شهرداري  5شمال به ارتفاعات البرز، از شرق به منطقه 

و از جنـوب  شمالی وردآورد تهران، از غرب به محدوده
ایـن مسـاحت  .گـرددکرج محدود می-به آزادراه تهران
ــار  6200منطقــه حــدود  ــن  مــی باشــدهکت کــه از ای

ي سـبز هاهکتار متعلق به فضا 1300 بیش ازمساحت 
 1340میانگین ارتفاع منطقـه از سـطح دریـا  .باشدمی

شیب عمـومی منطقـه از شـمال بـه جنـوب متر است. 
باد غالب منطقـه بـاد غربـی سـت. میـزان کلـی  .است

شـترین آن یدر سال بوده کـه ب مترمیلی 281بارندگی 
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این منطقه در پـایین دسـت بارد. در فصل زمستان می
رودخانه کـن حوضه آبریز رودخانه کن واقع شده است. 

هـاي ه آبکه از شمال به جنوب جریان دارد و پذیرنـد
رودخانه وردآورد نیز در . هاي شرقی استسطحی حوزه

امتداد شمالی جنوبی و به موازات رودخانه کن جریـان 
ائین دسـت، حـد غربـی محـدوده طـرح را دارد و در پـ
دهـد. فاصـله متوسـط ایـن دو رودخانـه از تشکیل می

از لحـــاظ  .کیلـــومتر اســـت 10یکـــدیگر در حـــدود 
شناسی از رسوبات غیر متراکمی بـه وجـود آمـده زمین

نشـین هـاي البـرز حمـل و تهکه از دامنه جنـوبی کوه
اند و در ضخامت رسوبات آبرفتی ایـن ناحیـه یـک شده

پارك جنگلـی  .سفره آب زیرزمینی گسترده وجود دارد
چیتگر بزرگترین فضـاي سـبز طبیعـی منطقـه اسـت. 

ــه  ــاهی منطق ــواعی از  22پوشــش گی ــوده و ان ــوع ب تن
درختان سوزنی برگ و پهن برگ را در بـر مـی گیـرد. 
سرونقره اي، کاج الداریکا، سرو خمره اي، اقاقیا، افـراي 

ن، ایلـان، داغـداغان، زینتی، زبان گنجشک، پلت، ارغوا
اشته شده نارون چتري و انواع بلوط از درختان عمده ک

نـه تنهـا سـبب باشـد کـه در پارك جنگلی چیتگر می

گـردد بلکـه د شاخص آلایندگی هوا در منطقه میبهبو
چه بیشتر هواي منطقـه به خنک تر شدن و لطافت هر 

فرا منطقه در سطح تهران و  22منطقه کمک می کند. 
قابلیت دسترسی مطلوبی برخوردار است. این  شهري از

ــه ــران ب ــیلی ته ــرح تفص ــه در ط ــب منطق عنوان قط
شد تـا نیازهـاي رفـاهی شـهر  گردشگري تهران مطرح

هـاي تهران را برطرف سازد که بر همین اسـاس پـروژه
ــه ــیاري ازجمل ــران بس ــار ته ــنوعی ، آبش ــه مص دریاچ

 ،بوســتان جــوانمردان ایــران، چهاربــاغ محــور ،چیتگــر
پارك  ،تهران مال )،(تهران لند شهربازي هزارویک شهر

، مجتمع تجاري اداري آرتمـیس ،ایران مال ،آبی چیتگر
پردیس سوارکاري، تله کابین و مونوریل چیتگر در این 

بـاوجود  .باشـندمنطقه در حـال سـاخت و تکمیـل می
ـــیپارك ـــاي جنگل ـــر ه ـــوش  ،وردآورد ،چیتگ خرگ

و جهت وزش باد در تهران کـه عمومـاً  لتمال کن ،دره
وهـواي پـاکیزه و از آب منطقـهاین  ،شرقی است-غربی

برخـوردار تري نسبت به دیگـر منـاطق تهـران مطلوب
    ).1است (شکل 

  

  
  شهرداري تهران 22موقعیت جغرافیایی منطقه  - 1 شکل

  
  روش تحقیق

در این مطالعه  :آینده مدل تغییرات آب و هوایی )1
بـه عنـوان نماینـده  RCPsسناریوهاي جدیـد سري از 

 سـه سـناریويو خط سیر کلیدي گازهاي گلخانـه اي 

RCP8.5 و RCP4.5  وRCP2.5  شـــــد.اســـــتفاده 
 تـهیکم کیـتوسـط  2010در سال  RCPs يوهایسنار
بـا  یمـیاقل راتییـدول تغ نیبـ ئتینظر ه ریو ز یعلم

 جیاز اطلاعات که از نتـا ينمودن مجموعه ا ایهدف مه
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نمـود  یابیرا رد یمیاقل راتییتغ یآن بتوان عوامل اصل
، اعمال کـرد یمیاقل يهامدل يآن را بتوان برا جیو نتا

ــه شــده اســت (کــوزه گــران و همکــاران،   .)1399ارائ
مختلــف  يویســنار 4شــامل  RCPخــانواده  يویســنار

8عبارتنـد از:  يوهایسـنار نیـاست کـه ا 5، 6، 4  و 5
2  ،تکنولـوژي سطح متفاوت مشخصات اساس بر که 5
 نـدهیدر آ هایخـط مشـ ،يو اقتصاد یاجتماع تیعوض

تواند منجر به سطح انتشـار  یم طیاست که در هر شرا
در  گردد. یمیاقل راتییو تغ يگلخانه ا يمتفاوت گازها

ــین مــدل هــاروش ــر ســوگیري، تفــاوت ب ي مبتنــی ب
ي مشـاهده اي در طـول هاتغییرات آب و هوایی و داده
ي مبتنـی بـر هـادر روش .زمان ثابت بـاقی مـی مانـد

یـن اسـت کـه میـزان عامل تغییر فرض بـر ا ات،تغییر
در پارامترهاي اقلیمی مشاهده شده برابـر  هاتغییر داده

با میزان تغییر در مدل تغییـرات آب و هـوایی اسـت و 
(کوزه گران احتمال بارش در این روش تغییر نمی کند 

به عنوان  سوگیريروش مبتنی بر ). 1399و همکاران، 
یک سوگیري بر اساس نسبت متوسـط بارنـدگی بلنـد 

ي مشـاهده هـامدل تغییرات آب و هـوایی و دادهمدت 
، بـارش مشـاهده 1اي است. به عنوان مثال در معادلـه 

(پیش بینی شده براي آینـده منطقـه) بـه ) 푝푟(اي 
ــارش مــدل آینــده در آن ایســتگاه  ــا ب ــر ب ترتیــب براب

)푝푟(  نسبت میانگین بـارش مشـاهده اي در ضرب
است. دمـا ) 휇(به بارش مدل ) 휇(در دوره پایه 

شـود. تصـحیح مـی 2معادلـه در این روش بـه وسـیله 
از  ،)푇( جایی که دماي ایستگاه مورد نظر در آینـده

، )푇( دماي خروجی مدل آب و هـوایی آینـده جمع
میانگین دماي مشاهده اي در ایسـتگاه مـورد مطالعـه 

)휇 یانگین دماي مدل در ایستگاه مورد نظر در و م)  
휇( دوره پایه آید (غلـامی و همکـاران، ) بدست می  

ي هــا). از داده1399؛ کــوزه گــران و همکــاران، 1396
 ECMWFي پایگاه اقلیمیهاایستگاهی محلی و یا داده

جهــت ریـز مقیــاس  LARS-WGو محـیط نــرم افـزار 
 CanESM2و ي مدل گردش عمـومی جـهاسازي داده

ي هابینـی مولفـهستفاده گردید. در ادامه بـراي پـیشا
ي واداشـت هاتحـت سـناریوي 2050اقلیمی تـا سـال 

  تابشی تغییر اقلیم ذکر شده استفاده شد. 

푝푟                     1معادله  = 푝푟 ×  
푇      2معادله  = 푇 + + 휇  + 휇     

                         
مدلسازي تغییرات کاربري اراضـی بـا مـدل  )2

LCM: دیـبا نیپوشش زم رییو تغ ییایپوبررسی  يبرا 
 يهـارا در زمان نیزم تیکرد که وضع هیته ییهانقشه

نقشه  هیبه منظور ته قیتحق نیدر ا .مختلف نشان دهد
 TMو  OLI يهاسـنجنده يریتصـاواز  ،یاراض يکاربر

و  2010، 2000 يهاماهواره لندست مربـوط بـه سـال
 يشد. طبقـه بنـد ستفادهمتر ا 30 ییبا بزرگنما 2020

ی یـا ، مسـکوندیم يطبقه (کشاورز 6به  نیپوشش زم
 ،جنگلی و مناطق مشجر (فضاهاي سـبز)پارك  ،شهري

ي هاپهنـه، لخت و اراضی بایر، خاك هاتع و بوته زارامر
 انجام ECognition Developer 9.01 نرم افزارر ) دآبی

 يصـحت نقشـه طبقـه بنـد دییـو تأ ریتفس يشد. برا
اســتفاده شــد.  یتصــادفکنترلــی نقطــه  100شــده، از 

 90 يبالـا یدرصـد و دقـت کلـ 78 يکاپا بالـاضریب 
  هر نقشه محاسبه شد.  يدرصد برا

ــــرمدل   ــــاز تغیی ــــین، س ــــوریتم  زم    LCMالگ
)Land Change Modeler (راتییـتغ يمدلسـاز يبـرا 

ــی ــش اراض ــد پوش ــتفاده ش ــن روش اس ــل ای . مراح
 بررســی -1شــود: می انجــام مرحلــه 4 در ســازيمدل

 سـازيمدل -3انتقـال؛  نیروي سازيمدل -2 تغییرات؛
سازي صحت مدل ارزیابی -4 اراضی و کاربري تغییرات

 نقشـه دوبه LCM مدل. )1395(فلاحتکار و همکاران، 
 عنوانبـه گوناگون هايزمان به متعلق سرزمینپوشش 
 هـاافزایش و هاتحقیق، کاهش این نیاز دارد. در ورودي
 در تغییـر بـدونمنـاطق  خالص، کاربري، تغییر در هر
 بـا نقشـه صـورتبه پوشـش اراضـی گونـاگون طبقات
ارزیـابی گردیـد (غلـامعلی  مدل تغییرات آنالیز قسمت

    ).1397فرد و همکاران، 
، نقشـه 2020پس از ارزیـابی صـحت نقشـه سـال   

. همانطور که در معادله گردید يساز هیشب 2050سال 
ضـریب صـحت از  دییـأت ينشان داده شده است برا 3

푝معادلـهایـن کاپا استفاده شد. در  بـه ي هاپیکسـل:   
푝مشاهده شد و یدرست   ر است.توافق مورد انتظا:   

푘푎푝푝푎 ×100                         3معادله  =      
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تولید نقشه مناطق داراي تناسب کشـاورزي  )3
براي انتخاب  :شهري و تعیین گیاهان مثمر مناسب

گیاهـان مناسـب بـراي کشـاورزي شـهري در مقیــاس 
ــر معیارهــایی ماننــد  ــزرگ، معیارهــا و زی متوســط و ب

میـزان شامل سازگاري با شرایط محیط زیستی منطقه 
(تحمل خشکی)، میزان تحمـل بادهـاي  تحمل کم آبی

شـرایط معیـار شدید، میزان تحمل شوري خـاك و ...، 
سرعت رشد بالا، طول عمر بالا، آشغال شامل اکولوژیک 

زیست شـهري سازگاري با محیطمعیار ریز نبودن و ...، 

حمل آلودگی آب، (میزان تحمل آلودگی خاك، میزان ت
شـناختی (دارا زیبـاییمعیـار ...) و .ومیزان تحمل سایه 

بودن جذابیت زیباشـناختی بـراي فضـاي سـبز) مـورد 
به صورت جامع معیارها  1توجه قرار گرفت. در جدول 

براي کشـاورزي مناسب و زیرمعیارهاي انتخاب گیاهان 
(آقاجـانی  آورده شـده اسـتدر منطقه مطالعـه شهري 

ــاران،  ــزازي و همک ــادق1401ب ــی ص ــادي و ؛ ربیع آب
ــــاران،  ــــاران، 1399همک ــــارویی و همک ؛ 1399؛ ن

Radhakrishnan et al., 2019( . 
  

 معیارهاي انتخاب گیاهان براي استفاده در کشاورزي شهري - 1جدول 

 معیارها زیر معیارها

  آبی(تحمل خشکی)میزان تحمل کم   میزان تحمل بادهاي شدید

سازگاري با شرایط محیط 
 زیستی منطقه

  آب   PHمقاومت در برابر تغییرات   میزان تحمل شوري خاك
  اسیدي) - (قلیایی

  بالا) ECمیزان تحمل شوري آب (  اسیدي) -خاك(قلیایی  PHمقاومت در برابر تغییرات 
  بالا) THمیزان تحمل سختی آب (  هاي آبیمیزان تحمل تنش

  تنش دمایی (تحمل گرما زیاد و سرما و یخبندان)میزان تحمل تغییرات 
  سرعت رشد بالا هامقاومت در برابر آفات و بیماري

 شرایط اکولوژیک
  طول عمر بالا  آشغال ریز نبودن

نیاز به نگهداري پایین (عدم نیاز به هرس زیاد و 
  ها (مهاجم نبودن)سازگاري با سایر گونه  کوددهی بالا)

 ي مهاجم)هاهاي هرز و گونهعوامل نامساعد محیط (علفمقاومت در برابر 

هاي سنگین میزان تحمل آلودگی هوا (آلاینده  میزان تحمل آلودگی خاك
زیست سازگاري با محیط  هوا)

  میزان تحمل آلودگی آب  میزان تحمل سایه  شهري
  شناختیزیبایی  دارا بودن جذابیت زیباشناختی براي فضاي سبز

  
مـرور با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان و   

گیاهـان مناسـب کشـاورزي ، مطالعات صورت پذیرفته
مشخص گردیـد. در ادامـه بـه  22شهري براي منطقه 

منظور جمع آوري اطلاعات مورد نیـاز و بدسـت آوردن 
سـتفاده وزن معیارها و زیرمعیارها، مقایسات زوجی با ا

صـورت پـذیرفت.  )1BWMبـدترین ( -از روش بهترین
ــط  BWMروش  ــار توس ــتین ب ) Rezaei )2015نخس

گیـري چندشاخصـه توسـعه براي حل مسـائل تصـمیم
 ویافت. ایـن روش مبتنـی بـر مقایسـات زوجـی بـوده 

جهت بدست آوردن وزن معیارهـا و زیرمعیارهـا مـورد 
                                                   
1. Best- Worst method 

نفر  10به کمک  . در این پژوهشگیرداستفاده قرار می
از اعضاي هیات علمی و کارشناسان متخصـص کـه در 

ــوزه ــص ح ــانی تخص ــبز و باغب ــاي س ــی فض ي طراح
  . اند، مقایسات زوجی صورت پذیرفتداشته

رویهــم  AHPمعیارهـاي بــا امتیـاز بالــاتر بـا روش   
گذاري شده و نقشه تناسـب منطقـه بـراي کشـاورزي 

بـا توجـه بـه ارزیابی گیاهان مثمر شهري تهیه گردید. 
معیارها و زیرمعیارها صورت گرفت. براي این منظور از 

ــک ــی تکنی ــبت تجمع ــابی نس ــراي ) 2ARAS( ارزی ب
بندي و ارائه الگوي کشت پایدار گیاهان مناسب اولویت

                                                   
2. Additive Ratio Assessment 
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نیـز ، ARASبراي کشاورزي شهري استفاده شد. روش 
گیري چنـدمعیاره اسـت هاي تصمیمیکی دیگر از روش
بندي، با استفاده از یک تابع بهینگی، که به منظور رتبه

هـا را بــر حسـب میــزان میـزان کـارایی نســبی گزینـه
کنـد. ایـن تاثیرگذاري نسبی وزن معیارها مشخص می

ــه روش  ــط ک ) Zavadskas & Turskis )2010توس
بـه عنـوان یکـی از جدیـدترین،  . تا کنـونطراحی شد

ــین حــال ســاده ــرین روشمــوثرترین و در ع ــا، در ت ه
 رفته استگیري چندمعیاره مورد استفاده قرار گتصمیم

ــادي،  ــک آب ــفیعی نی ــت  ).1394(ش ــه ذکراس ــازم ب ل
امتیازات داده شده به هر یک از گیاهان مثمر بر اساس 

طراحی ) 10و بیشترین= 1(کمترین=طیف ده امتیازي 
نفـر طـراح  10شده و توسط متخصصـان ایـن حـوزه (

تـه اسـت. فضاي سبز و باغبان) این امـر صـورت پذیرف
بندي گیاهـان بـراي اسـتفاده در مقیـاس جهت اولویت

از ترکیب  22بزرگ و متوسط کشاورزي شهري منطقه 
 2 اسـتفاده شــد. در جــدول ARASو  BWMدو روش 

  آورده شده است. ARASو  BWMارتباط بین تکنیک 
  

  ARASو  BWM ارتباط بین  - 2جدول 
  .....  مثبت  مثبت  مثبت  مثبت  معیارهاجنس 

  ....  067/0  024/0  099/0  049/0  وزن معیارها
  ....  نیاز به نگهداري پایین  آشغال ریز نبودن  طول عمر بالا  سرعت رشد بالا  گونه / معیار

  ....  4/7  2/6  7  6/5  آلبالو
  ....  8/6  6/6  8  8  انجیر
....  ....  ....  ....  ....  ....  

 
 هاي تحقیقیافته

که از سـال  دادنتایج تغییرات کاربري اراضی نشان   
 بـایرسهم چشم انداز منطقه عمدتاً اراضـی  2000پایه 

درصـد سـهم بـه  55از  2000بوده است کـه در سـال 
تغییر داشته اسـت. بـر   2020درصد براي سال 44/44

اساس نتایج، بیشتر تغییرات ایـن پوشـش بـه کـاربري 
و پارك تبدیل شده است. منظر شهري منطقـه  شهري

درصـد از  21نشان مـی دهـد کـه  2000در سال  22
، 2020در سـال  وسیماي شهر کاربري  مسکونی بوده 

 ٪29,2به مساحت  ٪8,20کاربري با رشدي معادل این 
از مساحت کل منطقه مطالعـه رسـیده اسـت. بـا ایـن 

نشــان داد کــه  2050حــال، پــیش بینــی بــراي ســال 
 و شــهري کــاربري مســکونی، از چشــم انــداز 45,47٪

ــود ــرخ رشــد شــهري  30. در خواهــد ب ســال آینــده ن
درصدي خواهـد  16شدیدتر خواهد بود و به نرخ رشد 

ر هکتـار در منـاطق دو 43، تنهـا 2050. در سـال شـد
کاربري کشاورزي باقی خواهد ماند.  ي برايافتاده شهر

این میزان تخریب سطح پوشـش را بـه سـمت منـاطق 
و  هـاسخت تر و خشـک تـر هـدایت مـی کنـد. پارك

فضاهاي سبز شهري هماهنگ با رشد مناطق مسـکونی 
مورد نیاز جامعه رشد می کنند که بـر اسـاس تحلیـل 

 هـا، پارك2020تا  2000ي هانتایج مدلسازي از  سال
درصـد بــه  22/13و فضـاهاي سـبز شـهري منطقـه از 

درصد افزایش یافته است. اما با توجه بـه برنامـه  6/19
پیش بینی می کنـد  LCMي کلان شهر، مدل هاریزي

کاهش یابد. بـا ایجـاد درصد  26/4که این نرخ رشد به 
دریاچه مصنوعی خلیج فارس در نزدیکی پارك چیتگر، 

 1,23بـه  2020تـا  2000در دوره  آبی يهاپهنهرشد 
درصد رسیده است. امروزه در محدوده مـورد مطالعـه، 

هکتـار  149,94سه مجموعه آبی عمـده بـه مسـاحت 
درصد از کل چشم  1,5قابل مشاهده است. این منطقه 

انداز سرزمینی را به خود اختصاص داده است. (جـدول 
3.(  
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  کاربري اراضی منطقه مورد مطالعهتغییرات آمار  -3جدول

 پوشش زمین
  درصد تغییرات درصد از کل منطقه مساحت (هکتار)

 2050 سال 2020 سال 2000 سال 2050 سال 2020 سال 2000 سال
  سال

2000-2020 
  سال

2020-2050 
 - 39/0 - 39/3 43/0 82/0 20/4 07/43 63/81 23/420 دیم کشاورزي

 24/16 20/8 47/45 23/29 04/21 56/4547 41/2923 85/2103 شهريمناطق 
 26/4 41/6 60/23 63/19 22/13 84/2389 58/1963 46/1322 هاو پارك مناطق مشجر

 70/1 - 82/1 08/6 37/4 19/6 64/607 51/437 20/619 و بوته زارها مراتع
 -82/21 -63/10 62/22 44/44 08/55 35/2262 63/4444 00/5508 اراضی بایر

 00/0 23/1 50/1 50/1 27/0 25/150 94/149 96/26 ي آبیهاپهنه

  
تحلیل مکانی تغییرات پوشش کـاربري بـر اسـاس   

ي تغییرات ساخت و هاي کاربري اراضی و مدلهانقشه
توسعه شهري و مسکونی نشان می دهد که  LCMساز 

واهـد ادامـه خ یکرج با شـدت بالـایدر اطراف بزرگراه 
منـاطق مشـجر و فضـاهاي رونـد  بررسی. نتایج داشت

نشان داد که توسـعه  2020-2000ي هابراي سال سبز
ي جنگلی در مرکز منطقه مورد مطالعه و غرب هاپارك

در عـوض تخریـب  ،دریاچه خلیج فـارس ایجـاد شـده
کاهش درختـان پـارك درختان حاشیه بزرگراه کرج و 

ي هادلیل خشکسالی شـدید در سـالچیتگر بهجنگلی 
ي زنجیـره هااتفاق افتاده اسـت. مـدل 2020تا  2000

ــه طــرح  ــا توجــه ب ــه ب ــارکوف نشــان داده اســت ک م
در اولویت است. نقشه  يشهرکاربري شهرداري، تراکم 

دهد که ساخت و ساز شـهري در نشان می 2050سال 
ر کاهش نرخ رشد داشته است. امـا د 22شمال منطقه 

ي شهرنشـینی، هاقسمت جنوبی و با توجه به سیاسـت
افزایش می یابد. بنابراین بـر اسـاس  هاتراکم سکونتگاه

نقشه تغییرات پوشش گیاهی به دسـت آمـده از مـدل 
مارکوف، احتمالاً طرح درختکاري و پـارك کوهسـتانی 

کمربند سبز شهري با تـرویج کاشـت درختـان (تهران 
با موفقیت چنـدانی مواجـه  احتمالاً )غیر بومی و پارکی

. عوامل توپـوگرافی از جملـه ارتفـاع زیـاد، نخواهد شد
جهت شیب جنوبی که تبخیر و تعـرق را افـزایش مـی 

زیـاد وسـعت همچنـین . در این امر دخیـل اسـتدهد 
منطقه مـدیریت آن را تهدیـد مـی کنـد. طبـق نقشـه 

درصـد  100تـا  80 با هکتار از منطقه 32000 اًاحتمال
احتمال تغییر خواهد داشت. توسعه مسکونی از توسـعه 

. این منـاطق عمـدتاً خواهد گرفتفضاهاي سبز پیشی 
ــع و پارك ــامرات ــل ه ــه دلی ــه ب ــی هســتند ک ي جنگل

ي شهري، خشکسالی و کم آبی، آلـودگی هـوا و هاطرح
عوامل دیگر در معرض نابودي قـرار دارنـد. بـر اسـاس 

پارك جنگلی چیتگـر در چنـد ات، تغییرنقشه احتمال 
نقطه خطر جدي تخریب و نابودي درختان را دارد. این 

درختـان  هاهکتار وسعت دارند. بیشتر گونه 26مناطق 
بلوارهـاي پوشش گیـاهی ساله هستند.  60تا  40کاج 

خـود را از شـادابی خیابانی نیز به دلیـل آلـودگی هـوا 
  ).2(شکل  داده و دچار مرگ می شوند.دست 

در منطقـه  RCPبر اساس مدلسازي سه سـناریوي   
مشخص گردید، تغییرات اقلیمی در این منطقه در  22

هر صـورت اتفـاق خواهـد افتـاد بـر اسـاس سـناریوي 
RCP2.5،  از  ي سـالانهسال آینده میـانگین دمـا 30تا

درجـه  26/19بـه  حال حاضرگراد یدرجه سانت 21/18
گراد افزایش خواهد داشت و یخ بندان تقریباً بـه سانتی

زیر سه روز در سال خواهد رسید. در سـناریوي میانـه 
هاي بر اساس مدلسازي 2037، از سال RCP 4.5یعنی 

انجام شده یک جهش شدید دمایی اتفاق خواهد افتـاد 
. نهایتاً شدخواهد افزایش دما دیده ه جدر 1/0و سالانه 

 RCPترین حالت ممکـن یعنـی در سناریوي بدبینانه 

هاي آینـده بوجـود بالاترین جهش دمایی در دهـه 8.5
درجـه  31/20 يسـناریو دمـاتحـت ایـن  .دمخواهد آ

میـانگین سـالانه افزایش درجه  11/2گراد یعنی؛ سانتی
درجـه سـانتی  7/4و تعداد روزهاي گرم با کران بالـاي 

   ).  3گراد اتفاق خواهد افتاد (شکل 
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  2020ب: نقشه کاربري اراضی سال   2000الف: نقشه کاربري اراضی سال 

  2050احتمال تغییرات کاربري اراضی سال نقشه ت:   2050پ: نقشه پیش بینی کاربري اراضی سال 
  

  مختلف مطالعهي هادر سال 22ي منطقه هانقشه تغییرات مکانی کاربري -2شکل 
  

  
 تهران يشهردار 22در منطقه  2050تا  2023سال  يبرا یمیاقل راتییتغ يوهاینمودار سنار - 3شکل 

 
تغییـرات توجـه بـه تغییـرات کـاربري اراضـی و  با  

بـر اسـاس و اقلیمی محتمل در منطقه مـورد مطالعـه 
و نظریه کارشناسان معیار سـازگاري بـا  4جدول نتایج 

بـا وزن  اولشرایط محیط زیسـتی منطقـه در اولویـت 
اهمیت فـوق العـاده اي دارد. بـر اسـاس نتـایج  47,2%

کارشناسی شرایط اکولوژیک بهینه وابسـته بـه شـرایط 

زیست شهري محیط زیستی منطقه، سازگاري با محیط
قـرار  هـاي بعـديشـناختی در اولویـت زیباییمعیار و 
د. وزن قطعی زیرمعیارهاي انتخاب گیاهـان مثمـر ندار

جهت کاشت در فضاهاي سبز مقیاس بزرگ و متوسـط 
دهد که در رابطـه بـا نشان می 4در جدول  22منطقه 

زیـر معیـار مقاومـت در منطقه معیار شرایط اکولوژیک 
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، در ارتبـاط بـا 156/0ها با امتیـاز برابر آفات و بیماري
ا شرایط محیط زیسـتی منطقـه، زیـر معیار سازگاري ب

، در رابطـه 093/0معیار میزان تحمل کم آبی با امتیـاز 
زیسـت شـهري، زیـر معیـار با معیار سازگاري با محیط

هاي سنگین هـوا) بـا میزان تحمل آلودگی هوا (آلاینده

شـناختی، زیـر ، در ارتباط با معیار زیبایی087/0امتیاز 
-به عنوان مهـم 081/0ز شناختی با امتیا معیار زیبایی

گیاهان مثمر در هر معیـار انتخاب ترین زیر معیارهاي 
  بدست آمدند.

  
  وزن قطعی معیارها و زیرمعیارهاي انتخاب گیاهان مثمر جهت ارتقاء کشاورزي شهري -4جدول 

وزن   معیارهاوزن قطعی 
وزن   زیر معیار  زیرمعیار

 معیارها  معیارها

  میزان تحمل کم آبی 272/0  093/0

472/0 

سازگاري با شرایط محیط زیستی منطقه
 

  میزان تحمل بادهاي شدید 036/0  009/0
  میزان تحمل شوري آب 168/0 056/0
  میزان تحمل سختی آب  067/0  018/0
  هاي آبیمیزان تحمل تنش  111/0  029/0
  آب  PHمقاومت در برابر تغییرات   084/0  022/0
  میزان تحمل شوري خاك  111/0  039/0
  خاك  PHمقاومت در برابر تغییرات   084/0  022/0
  میزان تحمل تغییرات تنش دمایی 067/0  018/0
  سرعت رشد بالا  104/0 049/0

268/0  

ک
شرایط اکولوژی

 
 

  طول عمر بالا  209/0 029/0
  ها (مهاجم نبودن)با سایر گونه سازگاري  083/0 039/0
  هامقاومت در برابر آفات و بیماري  331/0  156/0

ي هاهـاي هـرز و گونـهمقاومت در برابر عوامل نامساعد محیط (علف  084/0  020/0
  مهاجم)

  آشغال ریز نبودن  049/0  024/0
  کوددهی بالا)نیاز به نگهداري پایین (عدم نیاز به هرس زیاد و   140/0  027/0
  هاي سنگین هوا)میزان تحمل آلودگی هوا (آلاینده 485/0 087/0

179/0 

سازگاري با محیط
-

زیست شهري
  

  میزان تحمل آلودگی آب 145/0 026/0
  میزان تحمل آلودگی خاك  291/0 052/0
  میزان تحمل سایه  079/0 014/0

زیبایی  081/0  فضاي سبزدارا بودن جذابیت زیباشناختی براي  081/0 081/0
 

شناختی
  

  
روي هم گذاري معیارهاي  نقشه حاصل ازبر اساس   

، منطقه مـورد مطالعـه با بیشترین امتیاز تصمیم گیري
ــا  %5داراي  ــدودیت بال ــت مح ــه در اس ــه در دو لک ک

منطقه محدودیت کمی  %19ارتفاعات دیده می شود و 
مثمـر  گیاهـانبا توسـعه شهري پایدار براي کشاورزي 

ي هـادارد، این منطقه در جهت جنوبی و ارتفاعات کوه

ي اکولوژي است دیده مـی هاالبرز که داراي محدودیت
مسـاحت  22شود. در ادامه همین بحث در کل منطقه 

منطقه تناسب متوسط با هدف مـورد نظـر از کل  37%
ي سـاخته شـده و مسـکونی هاداردکه بیشتر در بخش

منطقه  %27است. اما بخش قابل اتکاتر براي توسعه در 
ــا داراي تناســب خــوب) ــا  (متناســب ی منطقــه  %12ت
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بصورت نواري از دره کـن تـا  می باشد که بالا)تناسب (
شمال پارك جنگلـی کشـیده شـده اسـت، بـر همـین 

توانـد بـراي کشـاورزي  منطقه مـی %40 حدود ساسا
  . )4(شکل  مثمر در نظر گرفته شودشهري با گیاهان 

  

    
  ب: نمودار درصد فراوانی طبقات تناسب کشاورزي شهري   الف: نقشه مناطق مناسب کشاورزي شهري با گیاهان مثمر 

  

  مناسب کشاورزي شهري با گیاهان مثمر و فراوانی طبقات تناسبنقشه مناطق  -4شکل 
  

  ARASو  BWMهاي گیاهی منتخب براساس نظرات کارشناسان و ترکیب تکنیک بندي گونهاولویت - 5جدول 
اولویت 

مقدار بهینگی   نام گونه  گونه
  )iS( هاگزینه

سودمندي درجه
  )iK( هاگزینه

اولویت 
مقدار بهینگی   نام گونه  گونه

  )iS( هاگزینه
درجه سودمندي 

  )iK( هاگزینه
  817/0  036/0  توت سفید  14  932/0  042/0  بنه  1
  810/0  036/0  انار  15  922/0  041/0  کنار  2
  806/0  036/0  توت سیاه  16  915/0  041/0  بادامک  3
  802/0  036/0  انگور  17  908/0  040/0  پسته  4
  786/0  035/0  خرمالو  18  882/0  039/0  زیتون خوراکی  5
  766/0  034/0  زالزالک  19  879/0  039/0  سماق  6
  752/0  033/0  به  20  872/0  039/0  انجیر  7
  751/0  033/0  آلبالو  21  871/0  039/0  انچوچک  8
  743/0  033/0  گردو  22  870/0  039/0  سنجدخوراکی  9
  724/0  032/0  ازگیل  23  865/0  039/0  زرشک خوراکی  10
  704/0  031/0  گلابی  24  860/0  038/0  شاه توت  11
  696/0  031/0  تمشک  25  842/0  037/0  عناب  12
  566/0  025/0  توت فرنگی  26  831/0  037/0  بادام  13

 
ــا توجــه بــه معیارهــا و زیرمعیارهــاي    در نهایــت ب

بندي شـدند. انتخاب گیاهان مثمر، این گیاهان اولویت
بــا توجــه بــه نظــرات کارشناســان و  5 در جــدول

 ARASو  BWMهاي گیاهان با ترکیب تکنیک ویژگی
بندي گیاهان مثمر پرداخته شد. همانطور که به اولویت

جدول آورده شده است گیاهـانی کـه در صـدر این در 
لیست جـدول قـرار دارنـد و در طبقـه بنـدي اولویـت 

ن اند، به همـان میـزابیشتري را به خود اختصاص داده
ــرایط مناســب ــه ش ــت کاشــت در منطق ــري جه  22ت

هاي بنـه، کنـار، گونباشند. شهرداري تهران را دارا می

محدودیت باال
5%

محدودیت کم
19%

طتناسب متوس
37%

متناسب
27%

تناسب باال
12%



 103                                                                                                                       ...يکشاورز يبا ارتقاء الگو ییآب و هوا راتییاثرات تغ لیتعد

بادامک، پسته و زیتون خوراکی بالاترین امتیاز را آورده 
 26باید این نکته را یادآور شد از آنجـایی کـه ایـن اند. 

بندي شده قابلیت کاشت در فضـاهاي گیاه مثمراولویت
دارد لـذا بـا توجـه بـه را رد مطالعـه مختلف منطقه مو

محل و مکان کشت و نظـر کارشناسـان ممکـن اسـت 
  .مورد استفاده قرار گیرند هابرخی از گونه

  
 بحث و نتیجه گیري

ــا   ــزا ب ــویژه در و توســعه شــهر تیــجمع شیاف ي ب
 يکشـاورز يهانیزمبسیاري از ، کشورهاي جهان سوم

شـده  لیتبـد یصنعت يهاو شهرك یبه مناطق مسکون
و  هـاياسـتراتژ جـادیمسـتلزم ا يرشد شهر نی. چنندا

فضـاهاي و  يشـهر يهـادر پارك دیـاشکال نسبتاً جد
و  یاجتمــاع ،ياقتصــاد يازهــایبــرآوردن ن يبــرا ســبز

اسـت.  داریـسـمت توسـعه پا هب يامروز یطیمحستیز
ایـن بـه  یابیدست ياز راهبردها یکی يشهر يکشاورز

چنـد منظـوره  يچشـم انـدازها جـادیو ا داریتوسعه پا
مشکل  يتا حد يکردیرو نیرسد چن یبه نظر م است.

 حـل کنـدنیز را  يکشاورز يهانیزم بیکاهش و تخر
)Kazemi and Hosseinpour, 2022 ،؛ تنهایی و مفاخر

 يبـرا نیگزیجـا يکاربر کی يشهر يکشاورز). 1394
ارائـه  تیـمتعدد در منـاطق پرجمع يادغام عملکردها

 هـايمرز يشـهر يمنـاطق، کشـاورز نیدر ا .دهد یم
و طراحـان  نیزمـ يکاربر زانیربرنامه يرا برا يدیجد

). عمومـاً 1394(حمیدي و یعقوبی،  کندیمنظر ارائه م
 يشـهر يکشـاورز يفضـاها یچالش (و فرصت) طراح

و  ازهـایاست که چنـد منظـوره باشـد، بـا ن يبه گونه ا
مطابقت داشته باشـد و  یخاص ساکنان محل حاتیترج

 محافظــت کنــد زیــن ســتیز طیحــال از محــ نیدر عــ
)Lovell, 2010 .(  

شـهرداري  22در این مطالعه این مقوله در منطقه   
تهران مورد کنکاش قرار گرفته است. دو مقولـه بسـیار 
مهمــی کــه شــهر تهــران بــا آن مواجــه هســت یعنــی 

ي اهتغییرات اراضی و تغییرات اقلیمی در انتخاب گونـه
مناسب و پهنه بنـدي منطقـه بمنظـور کشـف منـاطق 
داراي تناسب کشاورزي شهري در ایـن مطالعـه لحـاظ 

کـاربري و پوشـش زمـین نقـش تغییـرات  شده اسـت.

ــدارمهمــی در ــاطق شــهري  توســعه پای  دارد. دردر من
نتــایج حــاکی از افــزایش مســاحت تهــران  22منطقــه 

کاربري شهري و مساحت مناطق مشجر، فضاهاي سبز 
ــاو پارك ــتر ه ــت. بیش ــته اس ــی داش ــعه ي جنگل توس

و غرب دریاچـه  22ي جنگلی در مرکز منطقه هاپارك
این روند افزایشی در کاربري شهري  بوده،خلیج فارس 

با نرخ بیشتري ادامه خواهد داشت. ایـن  2050تا سال 
می باشد. اما نـرخ بزرگراه کرج  امتداددر توسعه بیشتر 
بسـیار  اهاي سـبز شـهريو فضـ هاپاركرشد در مورد 

ي تحـت هـاکندتر خواهد بود. کـاهش مسـاحت زمین
ي بـایر در هـاکشاورزي دیم، مراتع و بوته زارها و زمین

مشاهده شده است. روند کاهشی  2020تا  2000دوره 
نیز ادامه خواهـد  2050کاربري کشاورزي دیم تا سال 

و فضـاي  هـایافت. اراضی بایر، کاربري شـهري و پارك
 2050یشــترین تغییــرات مســاحت را تــا ســال ســبز ب

توسعه مسکونی از توسعه فضاهاي تجربه خواهند نمود. 
. این منـاطق عمـدتاً مراتـع و خواهد گرفتسبز پیشی 

ي هــاي جنگلــی هســتند کــه بــه دلیــل طرحهــاپارك
شهري، خشکسالی و کـم آبـی، آلـودگی هـوا و عوامـل 

موضوع  در کنار این دیگر در معرض نابودي قرار دارند.
تمام سناریوهاي تغییرات اقلیمی بکارگرفته شـده نیـز 

را نشان می دهد. ایـن ي آینده هاجهش دمایی در دهه
با توجه به همراه می باشد.  هاافزایش دما با خشکسالی

این شرایط آب و هوایی کاشت گیاهان و توسعه فضاي 
هـاي گـرم سـال ویژه در ماهسبز باعث تعدیل دما و به

 يریاز مناســب بــودن و انعطــاف پــذ یآگــاه شــود.می
آب  راتییـبا تغ يسازگارلزوم به  ازیرفع ن يبرا گیاهان

ي مناسب براي کاشـت انهـا هاو انتخاب مکان ییو هوا
    است. يضرور
درصد مساحت منطقـه  25در مطالعه حاضر حدود   

و کـم) بـراي کشـاورزي شـهري  بالا(محدودیت داراي 
تشـخیص ي البرز هاکوهبدلایل توپوگرافی در ارتفاعات 

درصد منطقه داراي تناسب خـوب  40داده شد. حدود 
دره کن تـا شـمال ي هاو بالا است که بیشتر در قسمت

 Kazemi and نتـایج پـژوهشقرار دارد.  پارك جنگلی

Hosseinpour )2022 (يهـامکان ییبا هـدف شناسـا 
بــا  در شــهر مشــهد يشــهر يکشــاورز يمناســب بــرا
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) و AHP( یسلســله مراتبــ لیــتحل نــدیفرآاســتفاده از 
 يارهـایمع تیـاهم )GIS( ییایجغراف تاطلاعا ستمیس

نشـان را  يشـهر يتوسعه کشاورز يبرا یاراض يکاربر
 يمناطق بـرا نیترمناسب این مطالعه جینتا داده است.

شـمال  ژهیوحومه شـهر بـه را يشهر يتوسعه کشاورز
نشـان داده اسـت. نتـایج  مشـهد شـرق بشرق و جنو

کشـت آووکـادو بـا  يبـرامناسب مکان مطالعه انتخاب 
 يایـآنتال در یسلسـله مراتبـ لیو تحل GIS استفاده از

رشـد درختـان آووکـادو  يهفت عامل مهم برابا  هیترک
) انجـام شـده نتـایج 2018و همکـاران ( Selimتوسط 

 طیبالـا در شـرا اریامکان رشد بسـنشان داده است که 
 ترانــهیهـم در اســتان و هـم در منطقـه مد ايمنطقـه 

ــود دارد. ــانی  وج ــل مک ــه و تحلی ــراتجزی ــافتن  يب ی
ـــامکان ـــتريه ـــراي آگروفارس ـــب ب ـــه ي مناس  گون

Pinus merkusii  مرجـع و ي با اندونزدر روستا در یک
 میخـاك و اقلـ قاتیمرکز تحق نیتناسب زم يارهایمع

ــاورز ــور يکش ــدونز-بوگ ــتمیس و يان ــط  GIS س توس
Frastika and Rauf )2019 طبقات تناسـب ) مساحت

منطقـه  نیـدر اي گونـه یـاد شـده را بـرا نیزم یواقع
 (S3) هی) و مناسب حاشـ97,26%( (S2)نسبتاً مناسب 

) و خطـر tc. دمـا (گزارش نموده اسـت) درصد2,74%(
 نیــ) از عوامــل محدودکننــده غالــب در اh( شیفرســا

تفاوت این مطالعه با مطالعات یـاد شـده  منطقه بودند.
در تغییرات کاربري اراضی در انتخاب معیارها بر اساس 

تغییـرات و دوره مطالعه، پـیش بینـی وضـعیت آینـده 
می باشد که در ساخت نقشـه تناسـب اقلیمی محتمل 

  دخیل بوده است. 
تحقیق حاضر با در نظر گرفتن رویکردي جامع بـه   

شـهرداري  22مر در منطقه موضوع استفاده گیاهان مث
هـاي گیـاهی مثمـر گونـه انتخـابتهران به ارزیـابی و 

. هدف این مطالعـه، ارائـه الگـوي کشـت پرداخته است
پایدار گیاهان مثمر جهت ارتقاء کشاورزي شهري بوده 

بنـدي تا بـه رتبـه هاست. این تحقیق سعی بر آن داشت
هــاي کاشــت گیاهـان مثمــر جهــت اسـتفاده در طــرح

بپـردازد.  22توسط و بزرگ شهرداري منطقه مقیاس م
معیـار  ،کارشناسـان اتنظـرحاصـل از بر اساس نتـایج 

بیشـترین سازگاري با شرایط محـیط زیسـتی منطقـه 

نیـز  میـزان تحمـل کـم آبـی. زیرمعیار دارد رااهمیت 
تعیین آسـتانه کـم آبـی و بالاترین وزن را گرفته است. 

پایـدار شـهري ي کشاورزي هاتغییرات دمایی از اولویت
زیسـت است. در رابطه بـا معیـار سـازگاري بـا محـیط

ــو ــل آل ــزان تحم ــار می ــر معی ــهري، زی ــوا ش دگی ه
 ترین زیر معیـارهاي سنگین هوا) به عنوان مهم(آلاینده

کـارایی بدسـت آمـده اسـت. گیاهان مثمـر در انتخاب 
که در این مطالعه بکار رفتـه در مطالعـه  BWMروش 

Wu ) در مـورد  يریـگ میتصم) براي 2019و همکاران
سـه بـا اسـتفاده از  نیچ آگروفارستري درمکان پروژه 

منـابع و  نیتـام ،یاجتمـاع يازهایشامل ن یاصل اریمع
براسـاس نتـایج نشان داده شده است.  يعوامل اقتصاد

ترین امتیاز حاصل از این ارزیابی برخی از گیاهان بیش
کشـت در شـرایط محیطـی بنـدي اولویـت را در طبقه

بنه، کنار، بادامک،  به ترتیب .اندکسب کرده 22منطقه 
هسـتند. آشـکار  لیسـتاین  درپسته و زیتون خوراکی 

هایی کـه در صـدر لیسـت جـداول قـرار است که گونه
بنـدي، اولویـت بیشـتري را بـه خـود دارند و در طبقـه

 ياند و بـه همـان نسـبت میـزان پایـداراختصاص داده
بهتــري جهــت کاشــت در منطقــه  ســازگاري بیشــتر و

 يکشـاورز یطـیمح طیشـرا ییفضـا لیـتحلاما دارند. 
تهـران توسـط بـازگیر و همکـاران  5 منطقۀدر  يشهر

) بـا معیارهــاي مختلــف نشــان داده اســت کــه 1394(
ي آب، هـامعیارهـاي شـیب، فاصـله دسترسـی بـه چاه

معیارهاي مهم در این موضوع مـی باشـند. آنهـا بـراي 
هار و پاییز کشت محصولات سایه دوست ماننـد فصول ب

کاهو، کاسنی، نعناع و کلـم بـرگ و در فصـول بهـار و 
تابستان محصولات آفتاب پرسـت ماننـد گوجـه، ذرت، 

انتخـاب خیار، بادمجا و فلفل را پیشنهاد می دهند. در 
 در میاقلـ رییـبـر تغ دیـمناسب با تاک یاهیگ يهاگونه

توسـط ربیعـی صـادق آبـادي و همکـاران  شهر تهـران
غالـب  يهااز گونـه ياریکـه بسـ) گزارش شد 1399(

 ییهـامناسب (از نظـر عامل اهانیسبز تهران، گ يفضا
 یمناسـب دیـجد اهانیو گ ستندیشده اند) ن یکه بررس

کسب شده  ازیشده و امت یبررس يها(با توجه به عامل
ر مـورد دارد که کمت ودکاشت وج ي) برااهانیتوسط گ

 يهاتوجه قرار گرفتـه انـد. بـه عنـوان نمونـه از گونـه
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خـار و خـاردار،  یبـ یلکـیمناسب به خرنوب، ل یدرخت
بلـوط قرمـز، بلـوط  ،ینـی، پسـته چبارانـکعناب، گز، 

ــوط هم ،يخاکســتر ــداغان، بل از  وســبز و ...  شــهیداغ
ــه ــه ارغــوان، زرشــک  يدرختچــه ا يهاگون مناســب ب

گـل نـار،  ،یطاووس ،یانگور فرنگ ،ینتیسنجد ز ،ینتیز
 قیـتحق جی. نتـاشـده اسـتاشـاره  روکانتـایسـماق و پ

ــاران ( ــوکتی و همک ــه ) ن1397ش ــه دامن ــان داد ک ش
در  هر منطقه طیبسته به شرا ییدارو اهانیاز گ یعیوس

گـل  مو،یل مانند به یاهانیکشت دارند. گ تیقابل تهران
گـل  ه،یـادرنجبوب اهدانه،یسـ ب،یزوفا، سنبل الط ،یراع

قابـل کشـت  یگل میگاوزبان، اسطوخودس، خرفه و مر
خشـک  مهین میاقل لیبه دلاین نشان می دهد . هستند
و معیارهاي متفـاوت کـه قابلیـت بکـارگیري در  تهران

انتخــاب  يبـرا يادیـز يهــا، چالشمطالعـات را دارنـد
وجـود  کشاورزي شهري در تهران يمناسب برا اهانیگ

ماننـد آلـودگی دیگـري طـی هاي محیالبته تنش دارد.
 ،هاي سـنگین و فاقـد زهکشـی، شـوري آبهوا، خاك

دماي بالاي هوا، خشکی زمین و خاك قلیـایی ازجملـه 
اما در نهایـت توضـیه است.  تهرانمعضلات فضاي سبز 

تـوت سـیاه، ی ماننـد از کاشت این گیاهانمی شود که 
هـاي سفید، تمشک، توت فرنگی و شاه تـوت در محـل

جلوگیري بـه و با آلودگی بیشتر شلوغ و پر رفت و آمد 

گیاهانی همچون زرشک خـوراکی، سـنجد و  عمل آید.
هـاي کودکـان باشند در پـاركداراي خار میکه عناب 

یـک  اسیـمطالعـه در مق نیـاگر چـه انشوند. استفاده 
 يبـرا ییالگـو توانـدی اما م ه استصورت گرفت منطقه

مطالعه  نیانتایج باشد. نیز  مناطق دیگر تهران و کشور
 اهـانیموجب رونق کشـت و کـار گ تواندی م نیهمچن
و اسـتفاده  جیسبز را يفضا یطراح يالگو رییتغ ،مثمر

  باشد. ریو با يا هیحاش یبهتر از اراض
از آنجایی که گیاهانی همچون توت سـیاه، سـفید،   

تمشک، توت فرنگی و شـاه تـوت در معـرض آلـودگی 
گـردد از قرار دارنـد لـذا پیشـنهاد مـیتري هواي بیش

هاي شلوغ و پر رفت و آمد کاشت این گیاهان در محل
جلــوگیري بــه عمــل آیــد. گیاهــانی همچــون زرشــک 

باشـند لـذا از خوراکی، سنجد و عنـاب داراي خـار مـی
هاي که کودکـان اسـتفاده کاشت این گیاهان در پارك

کنند خـودداري بـه عمـل آیـد. مطالعـه در زمینـه می
یا دگر مسـمومی گیاهـان مثمـر در فضـاهاي  آللوپاتی

سبز شهري (اثر ترشـحات سـمی یـک گونـه بـر سـایر 
یا خودمسمومی گیاهـان مثمـر  ها) و اتو توکسیتیگونه

در فضاهاي سبز شهري (اثر ترشحات سمی یـک گونـه 
  بر همان گونه) نیز پیشنهاد می گردد. 
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